
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS              PÖYTÄKIRJA 3/2015

Kokousaika: ma 16.3.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Anneli Raittinen, varajäsen (Vierunen)
Antti Niemi, jäsen
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen

Leena Saari, varajäsen (Jalovaara)
Lea Purhonen, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Pauli Löija, varajäsen (Saario)
Pekka Huhtinen, jäsen
Satu Sopanen, jäsen
Timo Raittinen, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Maarit Vierunen, Maija Saario, Ville Jalovaara

Hartaus Virren valinta vuorossa on Antti Niemi. Virsi 318.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorot määräytyvät
jakelulistan mukaisessa järjestyksessä. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä seuraavassa kokouksessa.

Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Hertta Sirkiä ja Karita Toijonen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.
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6. Yhteistyösopimusten päivittäminen Suomen Lähetysseuran kanssa

Vuosaaren seurakunnalla ja Suomen Lähetysseuralla (SLS) on tällä hetkellä kaksi voimassaolevaa
lähetysyhteistyö- eli nimikkosopimusta:

1) Raamatunkäännös- ja kielenkehitystyö Thaimaassa / Tuula ja Kimmo Kosonen
- alkaen vuodesta 1997, kannatustavoite nyt 10.000 euroa
- Tuula Kosonen toimii raamatunkäännös- ja kielenkehitystehtävissä Ake-kansan keskuudessa.

Akenkielisiä on Mekongin alueella noin 12 000, lähinnä Pohjois-Thaimaan vuoristoalueilla,
Myanmarissa, Kiinassa ja Laosissa.

- Kimmo Kosonen on kasvatustieteilijä, joka kehittää monikielistä opetusta ja tekee laaja-alaista
vaikuttamistyötä äidinkielisen opetuksen puolesta.

2) Kiinan kirkon teologinen koulutus
- alkaen vuodesta 2011, kannatustavoite nyt 10.000 euroa

Vaikka lähetystyöstä vastaava pastori Tiina Ahonen on jo huomattavasti pienentänyt sopimusten
epärealistisen korkeita kannatustavoitesummia, ne ovat yhä ylisuuret. Summia ei näet kartuteta seurakunnan
budjettivaroista vaan vapaaehtoiskannatuksen pohjalta (jumalanpalveluskolehdit, lahjoitukset,
lähetyskyntteliköt, myyjäiset jne.).

Lisäksi SLS on muuttamassa järjestelmäänsä siten, että voimassa olisi vain yksi palvelusopimus seurakuntaa
kohti, ja kannatustavoitteen alaraja olisi 5.000 euroa. Tämä selkiyttäisi järjestön toimintoja, keventäisi hallintoa
ja vähentäisi oheiskustannuksia. Nämä hyödyt kertautuisivat luonnollisesti myös seurakunnissa. Vuosaaressa,
missä eletään ilman lähetystyön ja/tai kansainvälisen vastuun työalasihteeriä, asialla on todellista merkitystä.

Työ Thaimaassa on tuottanut hyvää tulosta – ulottuen useisiin naapurimaihin, Kiina mukaan lukien – ja yhteys
Kososiin on kestänyt aikaa ja ollut antoisaa esim. nimikkolähettien seurakuntavierailujen yhteydessä
(viimeisimpinä kirkkokahvitilaisuus 2012 ja rippikoulupäivä 2014) sekä uutiskirjeiden välityksellä (neljästi
vuodessa). Thaimaa-sopimusta ei ole siksi mielekästä purkaa. Kiina-sopimus taas ei ole ehtinyt kunnolla
vakiinnuttaa asemaansa, ja raportit ovat satunnaisia (noin kerran vuodessa).

Edellä mainittujen perusteluiden johdosta pastori Ahonen ehdottaa, että Vuosaaren seurakunta purkaa
sopimuksen, jonka se on tehnyt Suomen Lähetysseuran kanssa Kiinan kirkon teologisen koulutuksen
tukemiseksi, ja jatkaa sopimusta, jonka se on tehnyt Suomen Lähetysseuran kanssa Tuula ja Kimmo Kososen
tekemän raamatunkäännös- ja kielenkehitystyön tukemiseksi Thaimaassa, mutta tarkistaa kannatustavoitetta
pienentämällä sen 5.000 euroon, tuoden tavoitesumman samalla lähemmäksi todellisia kannatuslukemia.

Esitys SN päättää

1) purkaa sopimuksen, jonka se on tehnyt Suomen Lähetysseuran kanssa Kiinan kirkon
teologisen koulutuksen tukemiseksi

2) jatkaa sopimusta, jonka se on tehnyt Suomen Lähetysseuran kanssa Tuula ja Kimmo
Kososen tekemän raamatunkäännös- ja kielenkehitystyön tukemiseksi Thaimaassa, mutta
tarkistaa kannatustavoitetta pienentämällä sen 5.000 euroon, tuoden tavoitesumman
samalla lähemmäksi todellisia kannatuslukemia.

Päätös Esitys hyväksyttiin.
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7. Neuvoston jäsenten osallistuminen Kirkkopäiville

Kirkkopäivät järjestetään Kouvolassa 22.–24.5.2015. Tilaisuus on perinteisesti kirkon työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden verkostoitumis- ja koulutustilaisuus, ja nytkin luottamushenkilöiden koulutustilaisuus on
ohjelmassa. Vuosaaresta päiville on aiemmin osallistunut 2–4 luottamushenkilöä. Varapuheenjohtaja Lea
Purhonen esittää, että neuvoston jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua yhteen päivään. Seurakunta
maksaa matkat ja osallistumismaksun (50 €), muista kustannuksista osallistuja vastaa itse.

Seurakunnan luottamushenkilö -seminaari on lauantaina 23.5.2015 klo 9.30–12 Kaupungintalon Juhlasalissa,
Torikatu 10 (liite 1). Esityslistan mukana lähetetään Kirkkopäivien tiivis ohjelma (ks. tarkemmin
www.kirkkopaivat.fi/ohjelma)

Esitys SN päättää, että halukkaille neuvoston jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua Kirkkopäivien
yhteen päivään. Seurakunta maksaa matkat ja osallistumismaksun (50 €), muista kustannuksista

Päätös Esitys hyväksyttiin.

8. Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokous

Seurakuntamme on Kirkkopalvelut ry:n jäsenseurakunta. Jokaisesta jäsenseurakunnasta voi osallistua yksi
edustaja Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokoukseen (liite 2). Kokous pidetään Kouvolan Kirkkopäivien
yhteydessä perjantaina 22.5. klo 13–15.

Esitys SN päättää valita edustajakseen neuvoston varapuheenjohtaja Lea Purhosen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

9. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 16.3.–13.4.2015

Liitteessä 3 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä viisi vapaata kolehtia
niinä päivinä kun vietämme jumalanpalvelusta. Liitteessä 4 on lähetystyön pastorin Tiina Ahosen tekemä
kolehtianomus nimikkokohteillemme.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskenta päivät ovat: 22.3. / 29.3. / to 2.4. klo 18 / pe 3.4. / la 4.4. klo 22  / 5.4. / 12.4.

Esitys SN päättää

1) kerätä vapaat kolehdit seuraavasti: 2.4. Nimikkokolehti medialähetystyöhön Medialähetys
Sanansaattajien kautta, 3.4. Nimikkokolehti raamattutyöhön suomensukuisten kansojen
keskuudessa Venäjällä Suomen Pipliaseuran kautta, 4.4. Nimikkokolehti Tuula ja Kimmo
Kososen tekemän raamatunkäännös- ja kielenkehitystyön tukemiseen Thaimaassa Suomen
Lähetysseuran kautta, 6.4. Kolehdin sijasta vapaaehtoinen kahviraha (Merirasti-kappelin
käytäntöjen mukaisesti) Tasaus-lippaaseen, 2.4. Nimikkokolehti Pekka ja Kaarina Koskisen
kristillisen työn tukemiseen Etu-Aasiassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
kautta, ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen sillä korjauksella, että jälkimmäinen 2.4. on 12.4.
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2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 22.3. Hinkkanen, 2.4. Toijonen, 3.4.
Huhtinen, 4.4. Sirkiä, 12.4. Löija.

10. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 3/2015 (liite 5).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

11. Ilmoitusasiat

a. Ilmoitus hiippakuntavaltuuston kokouksesta 4.6.2015
Hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot sekä hiippakunnan
seurakuntayhtymien yhteiset kirkkoneuvostot voivat tehdä hiippakuntavaltuustolle aloitteita. Aloitteet
kokousta varten tulee jättää tuomiokapitulille viimeistään 23.4.2015.

b. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
13.4. / 11.5. / 8.6.

c. Materiaalia luottamushenkilöiden perehdytykseen
Esityslistan mukana lähetetään tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saarion tekemä Päätöksenteko
seurakunnassa –materiaali luottamushenkilöille.

d. Pienyrittäjille tukea esiselvitys
Neuvoston jäsenille esiselvitys on lähetetty sähköisenä, halukkaille se tulostetaan paperiversiona.

e. Johtavan kappalaisen vuorotteluvapaan sijaisuus
Sijaiseksi valittiin diakoni Mari Munne-Kärkelä vuorotteluvapaan ajaksi 1.4.–23.9.2015.

f. Kanttorinviranhaku
Virkaa haki yhteensä 11, joka on musiikkiasiantuntijamme mukaan paljon. Musiikkinäytteitä ovat
seurakuntaneuvoston jäsenet tervetulleita kuuntelemaan 9.4. klo 15 alkaen.

g. Vuosaaren hautausmaahanke
Säännöllisesti ihmiset kysyvät milloin Vuosaareen tulee suunniteltu hautausmaa. Jos Vuosaaren
seurakuntaneuvosto olisi se elin, joka asian päättäisi, olisi hautausmaa jo tänne rakennettu. Tällä
hetkellä hanke on jäissä eikä ole lähitulevaisuudessa menossa eteenpäin. Pidämme asiaa jatkuvasti
esillä yhtymän suuntaan etenkin antaessamme palautetta yhtymän budjetista.

h. Neuvoston ja työntekijöiden yhteinen ilta
Luottamushenkilöt kiittivät hyvästä illasta. Työntekijöille annettiin palautetta, että he tekevät todella
tärkeää työtä. Tapaamisia jatketaan vuosittain siten, että ne järjestetään parillisten viikkojen
keskiviikkoisin. Illat voisivat olla myös yhteisiä ideointi-iltoja. Lisäksi kaivattiin myös neuvoston
vapaamuotoisempaa iltaa, jossa jäsenet voisivat paremmin tutustua toisiinsa.

i. Muuta
Jumalanpalvelusryhmiin mahtuisi lisää vapaaehtoisia. Lisäksi muistutettiin Suurella sydämellä –
vapaaehtoistyön nettisivusta, jota voisimme paremmin hyödyntää. Tärkeät huomiot olivat myös, että
kirkon tulee mennä sinne missä ihmiset ovat ja että, lähetystyö läpäisee kaikki työmuodot.
Tuhkakeskiviikon kolehti jäi keräämättä.

12. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Kokouksen pöytäkirja on tarkistettavissa viimeistään kokousta seuraavana sunnuntaina klo 12. Tarkistettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana seitsemännestä päivästä
alkaen kokouksesta 15 päivän ajan. Ilmoitus tästä julkistetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokousta
seuraavana maanantaina.
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13. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Karita Toijonen Hertta Sirkiä
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


